
M
ANUAL DE INSTRUÇÕES

HI98198
opdo™

Medidor ótico de oxigénio dissolvido



Obrigado por escolher um produto Hanna Instruments.
Por favor leia este manual de instruções cuidadosamente, antes de utilizar 
o medidor.
Este manual fornece-lhe toda a informação necessária para que possa utilizar 
o medidor corretamente, assim como uma ideia precisa da sua versatilidade.
Se necessitar de mais informações técnicas não hesite em nos contactar para 
assistencia@hanna.pt ou visite a nossa página www.hanna.pt

Estimado cliente,

Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial é proibida sem o consentimento por 
escrito do detentor dos direitos, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA.
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Retire o medidor HI98198 opdo™ da embalagem e examine-o cuidadosamente. Certifique-se de que 
não sofreu danos no transporte. Se detetar quaisquer danos, contacte imediatamente o Apoio a Clientes 
Hanna Instruments.
Cada medidor é fornecido com:
• HI764113 Elétrodo ótico de OD com sensor de temperatura incorporado e cabo de 4 m.
• HI764113-1 Tampa inteligente (Smart Cap™) com o-ring
• HI7040 Solução bi-componente de oxigénio zero
• Recipiente de calibração/armazenamento 
• Copo plástico de 100 ml (2 un.)
• 1 seringa com óleo de silicone 
• 1 pano de limpeza de lente 
• Pilhas de 1.5V AAA (4 un.)
• Manual de instruções em português
• Certificado de qualidade do medidor
• Certificado de qualidade da sonda
• Certificado de qualidade da tampa
• Cabo USB Tipo A para C

Nota: Guarde a embalagem completa até ter a certeza que o equipamento funciona corretamente. 
Em caso de anomalia, todos os medidores e acessórios devem ser devolvidos na sua embalagem 
original.
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O HI98198 opdo™ é um medidor de oxigénio dissolvido portátil e robusto, concebido para medições 
de oxigénio dissolvido em água doce ou salgada. Este medidor profissional possui proteção à água IP67 
e mede OD, pressão barométrica e temperatura. O HI98198 é fornecido com a sonda ótica de oxigénio 
dissolvido HI764113, numa mala resistente e com os acessórios necessários para a sua utilização. O 
seu design é compacto e ergonómico, pensado para oferecer um acesso rápido aos materiais necessários 
às amostragens de rotina.

O medidor HI98198 opdo™ apenas é compatível com a sonda digital de oxigénio dissolvido da Hanna 
(HI764113).

As medições de concentração são compensadas automaticamente pela pressão barométrica, temperatura 
e salinidade. A pressão barométrica e a temperatura são automaticamente medidas e compensadas. 
A salinidade é compensada automaticamente definindo manualmente a concentração de salinidade 
da água que se pretende medir. O medidor integra ainda uma aplicação para medir e calcular CBO 
(Carência Biológica de Oxigénio), OUR (Taxa de Consumo de Oxigénio) e SOUR (Taxa Específica de 
Consumo de Oxigénio).

Outras funções incluem:
• Mensagens de texto no ecrã LCD para avisar e guiar o utilizador.
• Ecrã retroiluminado.
• Um ou dois pontos de calibração a 0 e/ou 100% de saturação (com reconhecimento automático).
• Calibração manual a um só ponto em mg/L ou % de saturação utilizando um método de referência 

para o valor de calibração.
• Uma tecla de ajuda dedicada para assistência em qualquer momento.
• Um aviso de "Calibração necessária" programável pelo utilizador.
•  Uma tecla BPL dedicada que inclui as últimas 5 calibrações com hora, data e pontos de calibração, 

assim como as definições de pressão barométrica, temperatura e salinidade.
• A função AutoEnd fixa o valor da próxima medição estável no ecrã.
• Registo a pedido com capacidade para 4000 registos.
• Porta USB C para uma transferência fácil dos dados para uma memória externa, computador ou para 

outros dispositivos compatíveis.

DESCRIÇÃO GERAL
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1) Mostrador (LCD).
2) Teclas de função F1, F2, F3 
3) Teclas  /  para aumentar/diminuir manualmente os parâmetros ou para navegar através do 

menu.
4) Tecla ON/OFF ( ), para ligar (ON) e desligar (OFF) o medidor.
5) Tecla LIGHT ( ), para alternar a retroiluminação do mostrador..
6) Tecla GLP, para indicar informações de Boas Práticas Laboratoriais..
7) Tecla CAL, para entrar/sair do menu de calibração.
8) Tecla SETUP , para entrar/sair no menu Definições.
9) Tecla RCL, para entrar/sair do modo de visualização de dados registados (RCL significa Consulta).
10) Tecla MODE para alternar entre aplicações de OD, CBO, OUR e SOUR.
11) Tecla RANGE para alternar entre % de saturação ou concentração em modo de medição OD.
12) Tecla HELP para entrar/sair da ajuda contextual.
13) Tecla ESC para sair do modo atual, calibração, definições, ajuda, etc.
14) Conector DIN Quick connect.
15) Conector USB-C .
16) Junção para sensor de pressão barométrica.
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Especificações de medidor HI98198 com a sonda HI764113 

Oxigénio dissolvido

Gama  0,00 a 50,00 mg/L / 0,0 a 500,0% de saturação

Resolução 0,01 mg/L / 0,1% de saturação

Precisão

1,5% da leitura ± 0,01 mg/L ou 0,00 -20,00 mg/L
5% da leitura para 20,00 -50,00 mg/L

1,5% da leitura ±0,1% para 00-200.0%
5% da leitura para 200,0-500,0%

Pressão barométrica
Gama 450 a 850 mmHg

Resolução 1 mmHg
Precisão ±3 mmHg entre ±15% do ponto de calibração

Temperatura

Gama -5,0 a 50,0 °C (23 a 122 °F)
Resolução 0,1 °C (0,1 °F)

Precisão ±0,3 °C (± 0,4 °F)

Calibração OD •  Calibração automática em um ou dois pontos a 100% (8,26 mg/L) 
e 0% (0 mg/L).

•  Calibração manual a única num ponto, usando um valor introduzi-
do pelo utilizador em % 
de saturação ou mg/L.

Calibração da 
temperatura Um só ponto dentro da gama de temperatura

Calibração da pressão Um só ponto dentro da gama de pressão
Compensação da 

temperatura Automática de -5,0 a 50,0 °C (23,0 a 122,0 °F)

Compensação da pressão Automática de 450 a 850 mmHg
Compensação da 

salinidade Automática de 0 a 70 PSU (definida manualmente)

Sonda de OD Sonda ótica HI764113
Registo A pedido, com capacidade para 4000 registos

Tipo / Duração da pilha pilhas de 1,5V AA (4) / cerca de 200 horas de uso contínuo sem 
retroiluminação (50 horas com retroiluminação)

Desligar automático Selecionável pelo utilizador: 5, 10, 30, 60 min, desativado
Ligação com o PC USB-C

Dimensões 185 x 93 x 35.2 mm
Peso do medidor

(com pilhas) 450 g

Grau de proteção de 
permeabilidade do corpo Classificação IP67

Ambiente de utilização 0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR máx.100%

ESPECIFICAÇÕES
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Material do corpo da 
sonda

ABS

Material da Smart Cap™ Polipropileno
Material da manga do 

cabo
PVC

Comprimento do cabo opção de 4 m, 10 m e 20 m
Proteção da sonda Aço inoxidável 316

Medições de 
temperatura

Termístor

Pressão 20 m (29 PSI)
Dimensões da sonda 

(com manga protetora)
174 x 25 mm

Tempo de resposta (t95) 45 segundos
Peso da sonda 

(com manga protetora)
400 g

Comprimento do cabo de 4 m
Grau de proteção 

de permeabilidade da 
sonda

Classificação IP68

Tipo de sensor Ótico; extinção de luminescência
Origem EUA
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TEORIA DE FUNCIONAM
ENTO

TEORIA DE FUNCIONAMENTO
A sonda ótica de OD da Hanna HI764113 baseia-se no princípio da extinção de fluorescência. O método 
sensitivo possui um luminóforo Pt imobilizado que é excitado pela luz de um LED azul e emite uma luz 
vermelha. O oxigénio dissolvido extingue essa excitação. Quando não está presente oxigénio, a vida útil 
do sinal é maior; à medida que o oxigénio atinge a superfície sensitiva, a vida útil diminui. A intensidade 
e a vida útil são inversamente proporcionais à quantidade de oxigénio presente; à medida que o oxigénio 
interage com o luminóforo, reduz a intensidade e a vida útil da luminescência. A vida útil da luminescência 
é medida por um foto detetor e é utilizada para calcular a concentração de oxigénio dissolvido. Isto é, 
por sua vez, reportado pelo medidor como % de saturação ou leitura em mg/L de oxigénio dissolvido.

Os principais componentes da sonda incluem um LED azul para a excitação, um LED vermelho utilizado 
como luz referência e um foto detetor. A tampa inteligente é encaixada na sonda ótica e inclui um 
luminóforo imobilizado sensível ao O2 e uma camada de proteção preta insolúvel, permeável ao oxigénio. 
Com o passar do tempo, os componentes óticos do sensor podem envelhecer, mas isso é compensado 
com a utilização do sinal de referência para compensar o caminho de medição. Como resultado, o sensor 
oferece medições de OD precisas por um longo período de tempo, sem necessitar de calibrações frequentes.
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1.  Borracha de alívio de tensão
2.  Corpo da sonda em ABS
3.  Sensor de temperatura
4.  Vedante de O-Ring
5.  Janela ótica
6.  Chave de alinhamento
7.  Tampa inteligente (Smart Cap™)
8.  Etiqueta RFID
9.  Luminóforo sensitivo de O2 incorporado com camada protetora preta
10. Manga de proteção
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INICIAR

1. Remova a HI764113 da mala de transporte. Retire a manga de proteção em aço 
inox do corpo da sonda, caso esteja instalada. Tenha atenção para não deixar 
impressões digitais na janela ótica.

2. Lubrifique moderadamente o O-ring com uma fina película de óleo de silicone. 
Tenha atenção para evitar que o óleo entre em contacto com a janela ótica.

3. Retire a tampa ótica da HI764113-1 da embalagem. Alinhe a seta no encaixe da 
tampa inteligente Smart Cap™ com a guia correspondente no corpo da sonda.

4. Deslize e encaixe a tampa inteligente Smart Cap™ no corpo da 
HI764113, até que a tampa dê um estalido de encaixe. Uma vez 
instalada a tampa, essa não deve ser retirada, a não ser que seja 
necessária uma nova tampa. 

5. Ligue a sonda HI764113 ao medidor HI98198, ligando o conector 
DIN à ficha localizada no topo do medidor.

6. Ligue o medidor para iniciar o temporizador da tampa 
inteligente.

Nota: Desligue o medidor antes de ligar ou desligar a sonda.

PREPARAÇÃO INICIAL
Instale as pilhas fornecidas no medidor. Consulte Substituição de pilhas para obter mais informações, 
página 52.
Para preparar o medidor para medições em campo, feche a ficha de comunicação USB com a respetiva tampa.
Ligue o medidor premindo a tecla ON/OFF.
Ao iniciar, o medidor apresenta o logotipo da Hanna durante alguns segundos, seguido pela indicação da 
percentagem da vida de pilha remanescente.
Antes de ligar a sonda a primeira vez, prima SETUP e utilize as setas  /  para navegar para
Data/Hora. Prima Modificar e defina a data e hora atuais.

Nota: Verifique se a hora e data estão corretamente 
definidas no medidor, antes de inicializar a sonda.
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A mensagem "Sem sonda” é apresentada no medidor se o conector da sonda não estiver bem encaixado. 
A mensagem “Info de cap não detetada. Instale cap e prima Continuar.“ no medidor, indica que a 
tampa inteligente Smart Cap™ não existe ou não está bem instalada na sonda.
Não é necessário um período de acondicionamento quando se utiliza a sonda de OD HI764113. 
Guarde a sonda HI764113 na mala de transporte do HI98198 quando não a estiver a utilizar.
Para uma utilização frequente e armazenamento a curto prazo, recomenda-se retirar a manga de proteção 
em aço inox e colocar em sua substituição o recipiente de armazenamento com uma pequena quantidade 
de água desionizada. A sonda também pode ser guardada com a manga de proteção em aço inox num 
copo com água desionizada. 
Para armazenamento a longo prazo, retire a manga de proteção em aço inox e substitua-a pelo recipiente 
de armazenamento.

Será apresentado momentaneamente um ecrã de informações da sonda antes de apresentar o ecrã de 
medição predefinido:
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DEFINIÇÕES

O menu Definições permite a visualização e modificação dos parâmetros de medição. 

A seguinte tabela lista os parâmetros de Definições, a sua gama válida e as definições predefinidas.

Item Descrição Valor válido Predefinição
Separador de registo Separador da coluna do ficheiro de 

registo
Vírgula, ponto e vírgula Vírgula

Salinidade O conteúdo de sal da solução 0 a 70 PSU 0 PSU

Pressão manual Utilizado para definir manualmente a 
pressão e desativar a 
medição barométrica automática

Ativado ou Desativado Desativado

Unidade de pressão mmHg, inHg, atm, 
mbar, psi, kPa

mmHg

Unidade de 
temperatura

°C ou °F ° C

Expiração da 
calibração

Temporizador de calibração necessária Desativado, 10 a 70 
dias

Desativado

Configuração CBO
Delta de OD mínimo 
de uma amostra
OD de fim mínimo de 
uma amostra
Delta de OD mínimo 
de inóculo
OD de fim mínimo de 
inóculo

A dif. Mínima entre o valor de OD de 
início e de fim.
O valor mínimo de OD de fim.
A dif. Mínima entre o valor de OD de 
início e de fim.
O valor mínimo de OD de fim.

0.00 a 50.00 mg/L
0.00 a 50.00 mg/L
0.00 a 50.00 mg/L
0.00 a 50.00 mg/L

0,00 mg/L
0,00 mg/L
 0,00 mg/L
0,00 mg/L

Configuração OUR
Tempo min.
Tempo máx.
OD mín. de início
OD mín. de fim
Volume total
Volume da amostra

O tempo mínimo para o teste OUR 
O tempo máximo para o teste OUR 
O valor mínimo de OD para iniciar o 
teste OUR 
O valor mínimo de OD no final do 
teste OUR 
O volume total da solução a testar
O volume da amostra na solução a 
testar

1 a 3600s
1 a 3600s
0,01 a 50,00 mg/L

0.00 a 50.00 mg/L

0,1 a 300,0 ml

0,1 a 300,0 ml

1s
3600s

0,01 mg/L

0,00 mg/L

0,1 ml

0,1 ml

Configuração SOUR
Tempo min.
Tempo máx.
OD mín. de início

O tempo mínimo para o teste SOUR 
O tempo máximo para o teste SOUR 
O valor mínimo de OD para iniciar o 
teste SOUR 

1 a 3600s
1 a 3600s
0,01 a 50,00 mg/L

1s
3600s

0,01 mg/L
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OD mín. de fim
Volume total
Volume da 
amostra
Peso dos sólidos
SOUR @ 20 °C

O valor mínimo de OD no final do 
teste 
O volume total da solução a testar
O volume da amostra na solução a 
testar
Peso dos sólidos totais ou de sólidos 
suspensos voláteis
Corrija o valor SOUR para 20 °C

0.00 a 50.00 mg/L
0,1 a 300,0 ml
0,1 a 300,0 ml
0,01 a 300,0 g/L
Ativado ou desativado

0,00 mg/L
0,1 ml
0,1 ml

0,1 g/L
Desativado

Apagar 
automaticamente 
dados de início 
de CBO

Apagar automaticamente dados de 
início de CBO após cálculo de CBO.

Ativado ou desativado Desativado

Retroiluminação Nível de retroiluminação 1 a 7 4

Contraste Nível de contraste 0 a 20 10

Auto Light OFF O tempo que a retroiluminação 
permanece ligada

1, 5, 10, 30 minutos  1

Desligar 
automático 

Tempo até o medidor ser desligado 
automaticamente

Desativado, 5, 10, 30, 60 
minutos

30

Data/Hora 01.01.2006 a 12.31.2099
00:00 a 23:59

Hora 
atualmente 

definida

Formato de hora AM/PM ou 24 horas 24 horas

Formato de data DD/MM/AAAA 
MM/DD/AAAA
AAAA/MM/DD
AAAA/MM/DD
AAAA-MM-DD
Mês DD, AAAA
DD-Mês-AAAA
AAAA-Mês-DD

AAAA/MM/
DD

Idioma Idioma de apresentação da mensagem Até 3 idiomas Inglês

Som On Estado do sinal sonoro Ativado ou desativado Desativado

ID Instrumento Identificação do medidor 0000 a 9999 0000

Info. medidor Apresenta informação geral

Info. sonda Apresenta informação da sonda e da 
tampa

14 
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ECRÃS DE PARÂMETRO

Separador de registo
O separador de registo ou separador de ficheiro CSV é um caractere especial utilizado para separar 
colunas no ficheiro de registo em formato CSV. Existem duas opções: Vírgula (,) ou ponto e vírgula 
(;). O separador de campo depende das preferências locais.

Prima a tecla de função para modificar o separador do ficheiro CSV.

DEFINIÇÕES

Salinidade
A solubilidade do oxigénio dissolvido diminui se a água contém sais. Este parâmetro é utilizado para 
compensar as medidas de concentração (mg/L) realizadas em amostras de água salobra ou salgada. A 
salinidade expressa-se na escala PSU e é manualmente introduzida pelo utilizador. A concentração de OD 
será automaticamente compensada para melhorar a precisão durante a calibração e medição. Introduza 
o valor de salinidade para se aproximar do nível de sal conhecido da amostra. A água do mar tem, 
tipicamente, uma salinidade de 35 g/l e a solubilidade do oxigénio é um 18% inferior em comparação 
com a água doce a 25 °C. Ao introduzir o valor aproximado da salinidade, a calibração e a subsequente 
medição da concentração são compensadas mostrando a concentração de oxigénio correta. Se não se 
introduz o valor da salinidade, produz-se um erro de 18%.

Selecione Salinidade.

Prima Modificar.

Use as teclas  /  para alterar o valor de salinidade. Prima Aceitar para confirmar ou ESC para 
sair sem guardar.



16 

Unidade de pressão
O HI98198 permite converter e apresentar as medições de pressão em unidades selecionadas pelo 
utilizador. A pressão manual e automática utilizará estas unidades. 

Para alterar a unidade de medição da pressão, selecione Unidade de pressão e prima Modificar.

Com as teclas  / , selecione a unidade de medição de pressão pretendida. 

Prima Aceitar para confirmar ou ESC para sair sem guardar.

Pressão manual
O HI98198 incorpora um barómetro para compensação automática da pressão ambiente para a medição 
de oxigénio. O utilizador pode ativar a Pressão manual para não considerar a medição do barómetro e 
introduzir manualmente um valor de pressão que será utilizado para medições de oxigénio. Uma vez 
ativado, os valores de pressão são introduzidos no ecrã de medição utilizando as teclas  /  .

Selecione Pressão manual.
Prima a tecla funcional apresentada para ativar/desativar a função.

DE
FI

NI
ÇÕ

ES



17 

Unidade de temperatura
O HI98198 é capaz de converter e apresentar as medições de temperatura em graus Celsius ou 
Fahrenheit.

Selecione Unidade de temperatura.
Para alterar a unidade de temperatura, prima a tecla funcional apresentada.

DEFINIÇÕES

Expiração da calibração
A sonda de oxigénio dissolvido HI764113 utiliza a tecnologia ótica, o que a torna mais vantajosa do que 
as sondas de oxigénio dissolvido de tipo polarográfico ou galvânico. Entre as suas vantagens destacam-se 
a manutenção reduzida, utilização simplificada e poucas calibrações. Se o utilizador pretender agendar 
a validação ou calibração num calendário SOP, pode ser definido um lembrete. 
O parâmetro de expiração da calibração pode ser definido entre 10 a 70 dias ou pode ser desativado.
O medidor é fornecido com um relógio a tempo real (RTC) para monitorizar o tempo que passou desde 
a última calibração de OD.
O relógio a tempo real é restaurado cada vez que o medidor é calibrado e o estado CAL NEC é acionado 
quando o medidor deteta uma expiração da calibração. As etiqueta CAL NEC pisca para avisar que o 
medidor deve ser recalibrado.
Se a expiração da calibração foi alterada (por ex.,: 20 dias), o temporizador será imediatamente 
reprogramado.

Notas: 
-  Antes da calibração OD ser apagada (são carregados valores predefinidos), o ecrã apresenta 
sempre CAL NEC.

- ANTES DE SER DETETADA UMA CONDIÇÃO ANORMAL NO RELÓGIO, O MEDIDOR FORÇA O 
ESTADO CAL NEC.
-  Após o utilizador realizar uma calibração da temperatura ou pressão (ou eliminação), a 
mensagem CAL NEC ativa-se.
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Configuração de CBO
Quando se realizam medições CBO, os parâmetros de configuração do método CBO devem ser 
preenchidos. Estes parâmetros serão utilizados para assinalar limites de erro para a determinação. 
Ignore este parâmetro se não realizar medições de CBO.

Selecione a Configuração CBO.
Prima Selecionar.

DE
FI

NI
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ES Prima a tecla SETUP .
Selecione Expiração da Calibr.

Prima Modificar. 
Utilize as teclas /  para definir o valor pretendido. 
Prima Aceitar para confirmar ou ESC para sair sem guardar. 

Nota: Se ativada, a mensagem CAL NEC é apresentada após ser ultrapassado o tempo para 
expiração da calibração.
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Configuração OUR
A configuração do método OUR permite ao utilizador definir os parâmetros relacionados com a medição 
OUR. OUR é utilizada para determinar o consumo de oxigénio ou taxa de respiração. É definido como os 
mg/L de oxigénio consumidos por hora.
Estes parâmetros serão utilizados para assinalar limites de erro e realizar os cálculos de diluição para a 
determinação. Ignore este parâmetro se não realizar medições de OUR.

Selecione configuração OUR e prima Selecionar.

DEFINIÇÕES

Prima as teclas  /  para modificar o valor do parâmetro selecionado. 
Prima Ant/Seg para selecionar um parâmetro diferente.
Prima Guardar para guardar a nova configuração CBO.
Prima ESC para sair sem guardar.

Parâmetros:
• ∆ mínimo de OD da amostra - a diferença mínima aceitável para uma amostra entre os valores 

iniciais e finais de OD. Se a diferença é inferior a este valor, o medidor indicará uma mensagem de 
aviso quando estiver a avaliar a CBO. Gama: 0,00 a 50,00 mg/L.

• OD de fim mínimo de uma amostra - o valor mínimo de OD de fim aceitável para uma amostra. 
Se o valor de OD de fim é menor que este valor, o medidor indicará uma mensagem de aviso quando 
estiver a avaliar a CBO. Gama: 0,00 a 50,00 mg/L.

• ∆ mínimo de OD da inóculo - a diferença mínima aceitável para uma amostra de inóculo entre os 
valores iniciais e finais de OD. Se a diferença é inferior a este valor, o medidor indicará uma mensagem 
de aviso quando estiver a avaliar a CBO. Gama: 0,00 a 50,00 mg/L.

• OD de fim mínimo de inóculo - se o valor mínimo de OD de fim aceitável é menor que este valor, 
o medidor indicará uma mensagem de aviso quando estiver a avaliar a CBO. Gama: 0,00 a 50,00 
mg/L.
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Configuração de SOUR
A Taxa específica de consumo de oxigénio (SOUR), também conhecida como a taxa de consumo ou respiração 
de oxigénio, é definida como os miligramas de oxigénio consumido por grama de sólidos suspensos voláteis 
(VSS) por hora. Estes parâmetros serão utilizados para assinalar limites de erro e realizar os cálculos de diluição 
para a determinação. Ignore este parâmetro se não realizar medições de SOUR.
Selecione Configuração OUR e prima Selecionar.
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DEFINIÇÕES

Prima as teclas  /  para modificar o valor do parâmetro selecionado.
Prima Ant/Seg para selecionar um parâmetro diferente.
Prima Guardar para guardar a nova configuração OUR.
Prima ESC para sair sem guardar.

Parâmetros:
• Tempo mín. - o tempo mínimo para o teste OUR. 
 Gama: 1 a 3600 segundos.
• Tempo max. - o tempo máximo para o teste OUR. O teste parará automaticamente quando tiver 

ultrapassado o tempo máximo.
 Gama: 1 a 3600 segundos.
• OD Mín. de início - o valor mínimo de OD aceitável para iniciar o teste OUR. Se a leitura de OD é 

menor que este valor, o teste não pode ser iniciado. 
 Gama: 0.01 a 50.00 mg/L.
• OD de fim mín. - o valor mínimo de OD aceitável no final do teste. Se a leitura de OD no final do 

teste SOUR é menor que este valor, será indicada uma mensagem de aviso.
 Gama: 0,00 a 50,00 mg/L.
• Volume Total - o volume da mistura diluída.
 Gama: 0,1 a 300,0 ml
• Volume da amostra - o volume da amostra na mistura diluída.
 Gama: 0,1 a 300,0 ml.
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Apagar automaticamente dados de CBO de início
Selecionar Auto apagar dados iniCBO

Prima a tecla funcional para ativar/desativar a função.
Se ativada, o registo de dados de CBO inicial usado para a avaliação de resultados CBO, é apagado 
automaticamente após o resultado de CBO ser guardado na memória do medidor (tecla Reg premida). 
Se desativado, o utilizador tem que apagar os registos de dados de CBO inicial que foram usados na 
avaliação de resultados de CBO, entrando em modo de visualização de dados de CBO inicial.

Prima as teclas  /  para modificar o valor do parâmetro selecionado. 
Prima Ant/Seg para selecionar um parâmetro diferente. 
Prima Guardar para guardar a nova configuração SOUR.
Prima ESC para sair sem guardar.

• Tempo mín. - o tempo mínimo para o teste SOUR. 
 Gama: 1 a 3600 segundos.
• Tempo max. - o tempo máximo para o teste SOUR. O teste parará automaticamente quando tiver 

ultrapassado o tempo máximo. 
 Gama: 1 a 3600 segundos.
• OD mín. de início - o valor mínimo de OD aceitável para iniciar o teste SOUR. Se a leitura de OD 

é menor que este valor, o teste não pode ser iniciado.
 Gama: 0.01 a 50.00 mg/L.
• OD de fim mín. - o valor mínimo de OD aceitável no final do teste. Se a leitura de OD no final 

do teste SOUR é menor que este valor, será indicada uma mensagem de aviso. 
 Gama: 0,00 a 50,00 mg/L.
• Volume total - o volume da mistura diluída. 
 Gama: 0,1 a 300,0 ml
• Volume da amostra - o volume da amostra na mistura diluída. 
 Gama: 0,1 a 300,0 ml.
• Peso dos sólidos: Peso dos sólidos totais ou de sólidos suspensos voláteis. 
 Gama: 0.1 a 300.0 g/L.
• SOUR @ 20°C: Se esta opção está ativa, o valor de SOUR é corrigido para 20 °C.

DEFINIÇÕESDE
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Contraste
O rácio de contraste do mostrador ajusta a proporção de áreas claras e de áreas escuras para melhorar 
a legibilidade em vários ambientes.
Para ajustar o contraste, selecione "Contraste" e prima Modificar.

Use as teclas ←/→ para alterar a intensidade, depois prima Aceitar para confirmar.

Prima ESC para sair sem guardar.
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ES Retroiluminação
A retroiluminação do ecrã pode ser ajustada para aumentar a visibilidade em diferentes ambientes de 

iluminação.

Para ajustar a retroiluminação, selecione "Retroilumin" e prima Modificar.

Use as teclas ←/→ para alterar a intensidade, depois prima Aceitar para confirmar.
Prima ESC para sair sem guardar.

DEFINIÇÕES
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Desligar automático da luz
A retroiluminação deve ser ativada manualmente, premindo a tecla com a lâmpada que se encontra no 
teclado. Quando o tempo definido expirou, a retroiluminação desliga-se automaticamente.
Para alterar a duração, selecione "Luz auto OFF" e, em seguida, prima a tecla da função pretendida.
A ativação da retroiluminação deve ser configurada para a menor duração, para economizar a vida da pilha.

Desligar automático
Esta seleção pode ser utilizada para economizar a vida da pilha caso o medidor seja acidentalmente 
esquecido ligado.

Selecionar "Desligar Auto".

Prima Modicar.

Use as teclas  /  para selecionar o intervalo e, em seguida, prima Aceitar.
Prima ESC para sair sem guardar.

DEFINIÇÕESDE
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Formato Hora
O formato de hora pretendido pode ser selecionado neste parâmetro. Selecionar "Formato hora" no menu 
de Definições. Selecione AM/PM ou 24 horas.

Prima a tecla de função para alterar a opção.
Formato de data
O formato de data pretendido pode ser selecionado neste parâmetro. Selecione "Formato Data" no menu 
Definições e prima Modificar.

Selecione o formato de data pretendido com as teclas  /  e, em seguida, prima Aceitar.
Prima ESC para sair sem guardar.
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Data/Hora
Este parâmetro deve ser configurado com a data e hora atual antes de ligar a sonda HI764113 pela primeira 
vez. 
Para configurar a hora e/ou data, no menu Definições, selecione Data/Hora e, em seguida, prima Modificar.

Use as teclas ←/→ para selecionar o item. Use as teclas  /  para alterar os valores selecionados.

Prima Aceitar para confirmar a nova definição, ou ESC para sair sem alterar.
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ID Instrumento
Este parâmetro permite que o utilizador configure um código de 4 dígitos para identificar facilmente o 

medidor.

Prima Modificar e, em seguida utilize as teclas  /  para alterar a ID do medidor. Prima "Aceitar 
para confirmar ou ESC para sair sem guardar.

Som On
Esta opção permite que o utilizador ligue ou desligue o sinal sonoro. Se ativado, será emitido um som 
breve para assinalar que uma condição está correta (premir de tecla, calibração), ou um som longo se 
for premida uma tecla errada.
Desativar parará os sinais audíveis

Idioma
Esta opção permite ao utilizador escolher o idioma desejado em que todas as informações serão indicadas.
Para alterar o idioma, selecione Idioma no menu Definições e prima a tecla virtual pretendida para 
fazer a seleção.

DEFINIÇÕESDE
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Informação da. sonda
Este parâmetro apresenta informação sobre a sonda e a tampa inteligente Smart Cap™.
Prima Selecionar para ver Informação da Tampa inteligente (Smart Cap™).

Prima Seg. para ver a informação da Tampa inteligente (Smart Cap™).

Prima Ant. para regressar ao ecrã inicial.
Prima ESC para regressar às Definições.
Prima MENU duas vezes para voltar ao modo de medição.

Informação do medidor
Este parâmetro apresenta a versão do equipamento, versão do idioma, data de calibração de pressão, 
número de série do equipamento, assim como a carga da pilha.
Selecione Info. Medidor e, em seguida, prima Selecionar.
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Existem três funções e procedimentos de calibração que podem ser acedidos através da tecla CAL. Esses são: 
calibração da sonda (OD), calibração do barómetro (Pressão) e calibração da temperatura (Temp). Prepare 
a sonda de oxigénio dissolvido seguindo as instruções apresentadas na secção INICIAR (página 11).
Não é necessário um período de acondicionamento quando se utiliza a sonda de OD HI764113 . 
Guarde a sonda HI764113 na mala de transporte do HI98198 quando não a estiver a utilizar. Para um 
armazenamento por um curto período, a sonda também pode ser guardada num copo com água desionizada 
ou na tampa de armazenamento (quando é retirada a manga de proteção).

CALIBRAÇÃO DE OD

Orientações gerais para a calibração: 
1.  Antes da calibração, enxague a sonda com água limpa para eliminar resíduos do corpo da sonda, limpe 

com o pano sem pelos. 
2. Retire a manga de proteção e coloque-a de lado.
3.  Inspecione Verifique visualmente se a tampa inteligente Smart Cap™ apresenta obstruções e resíduos. 

Caso necessário, utilize um detergente suave e uma escova de dentes macia para limpar a sonda e a 
tampa inteligente Smart Cap™. Um aranhão na camada protetora preta da tampa inteligente afetará a 
calibração (e medição). Volte a colocar a Smart Cap™ caso a superfície sensitiva esteja comprometida.

4. Enxague a tampa inteligente com água após limpar e seque com um toalhete de laboratório.
5.  Elimine adequadamente a solução zero oxigénio após a utilização (não volte a colocar no frasco). Observe 

os regulamentos locais de eliminação de resíduos.
6.  Confirme que foram removidas todas as gotas de água da superfície da tampa inteligente, assim como do 

sensor de temperatura antes de realizar o procedimento de calibração em ar saturado de água.

A calibração da sonda ótica de oxigénio dissolvido HI764113 pode ser realizada de diferentes modos:
• Calibração zero automática num único ponto a 0% de saturação ou 0 mg/L
• Calibração slope automática num único ponto a 100% de saturação ou 8,26 mg/L
• Calibração automática a dois pontos a 0% de saturação (0 mg/L) e 100% de saturação (8.26 mg/L)
• Calibração manual num único ponto usando um valor padrão definido pelo utilizador em % de saturação 

ou mg/L

Qualquer calibração 0% (ou mg/L) é realizada expondo a sonda a um ambiente com ausência de oxigénio 
(como a solução Hanna HI7040) ou outros removedores de oxigénio.
Uma calibração a 100% realiza-se melhor num ar saturado de água, no entanto, também é aceitável água 
saturada de ar.
Uma calibração manual num só ponto pode ser realizada comparando o valor apresentado com uma 
determinação realizada por um método referência (como a titulação Winkler), ou uma sonda referência na 
mesma amostra.

Notas: A calibração da temperatura e da pressão (se necessária) deve ser realizada antes da calibração 
da sonda. Antes de iniciar a calibração, deve preparar a sonda e os padrões. 
Retire a tampa de proteção da sonda.
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CALIBRAÇÃO

Será suficiente a calibração da sonda numa superfície de agua grande, como um lago ou tanque de 
aeração utilizado no tratamento de águas residuais.
A água saturada de ar pode ser produzida por ar borbulhante numa amostra de água durante um período 
prolongado. O ponto no qual a água está completamente saturada é difícil de estimar, por isso existe um 
risco de sub ou sobressaturação (se a temperatura alterar).

Calibração zero automática num único ponto
Mergulhe a sonda em solução zero oxigénio HI7040 e agite cuidadosamente durante 2-3 minutos. 
Aguarde que os valores de temperatura e da sonda estabilizem. 

Prima CAL. Será indicado o menu de calibração. 
Prima OD para selecionar a calibração OD. O medidor reconhecerá automaticamente o padrão 0%.

CA
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ÃO Para uma calibração a 100%, o ar saturado de água é o método mais simples (e o método recomendado). 
Envolve suspender a sonda sobre uma superfície com água ou material absorvente húmido. O sensor de 
temperatura também deve estar dentro do recipiente. Em condições de equilíbrio, a pressão parcial do 
oxigénio em água saturada de ar é igual à pressão parcial de oxigénio em ar saturado de ar; uma sonda 
calibrada em ar saturado de água irá ler corretamente a pressão parcial do oxigénio em amostras de água. 

Nota: a realização da calibração em ar seco originará um erro porque as compensações de referência 
baseiam-se em ar que contém 100% de humidade relativa.

Coloque uma esponja húmida no fundo do recipiente de calibração/armazenamento Hanna ou coloque 
água desionizada no fundo de um frasco ou balão pequeno e, em seguida, suspenda a sonda sobre o 
recipiente. 
Aviso: NÃO aperte o recipiente de calibração na rosca da sonda, pois o vapor ficará pressurizado. Se 
utilizar água, verifique se a Smart Cap™ da sonda não foi molhada. Aguarde 15 minutos no mínimo 
para que o ar fique saturado com vapor de água.
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Calibração slope automática num único ponto a 100%
Suspenda a sonda no o recipiente com o ar saturado de água e aguarde que a sonda e a amostra 
alcancem o equilíbrio térmico. 
Prima CAL. Será indicado o menu de calibração. 

Prima OD para selecionar a calibração OD. O medidor reconhecerá automaticamente o padrão saturado 
a 100% (ou equivalente em mg/L).

O ecrã de calibração de OD será apresentado e o padrão de 100% de saturação (ou 8,26 mg/L, dependendo 
da unidade de medição atualmente selecionada), será automaticamente apresentado.
Quando a leitura está estável dentro da gama aceitável, a tecla funcional CFM é indicada. 
Prima CFM para confirmar o ponto de calibração.

CALIBRAÇÃO

O ecrã de calibração de OD será indicado e o padrão de 0% de saturação (ou 0 mg/L, dependendo da 
unidade de medição atualmente selecionada), será automaticamente selecionado.
Quando a leitura está estável dentro da gama aceitável, a tecla funcional CFM é indicada. 
Prima CFM para confirmar o ponto de calibração. 

Prima ESC para sair da calibração ou continuar para uma calibração em dois pontos.
A sonda deve ser bem enxaguada com água purificada para eliminar todos os vestígios da solução de 
calibração zero.
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CALIBRAÇÃO

Calibração automática em dois pontos a 0% de saturação (0 mg/L) e 100% de saturação 
(8,26 mg/L)

Nota: se realizar uma calibração em dois pontos, o ponto 0 deve ser realizado primeiro.
Mergulhe a sonda em solução zero oxigénio HI7040 e agite cuidadosamente por 2-3 minutos. 
Prima CAL. Será indicado o menu de calibração. Aguarde que os valores de temperatura e da sonda 
estabilizem. 

Prima OD para selecionar a calibração OD. O medidor reconhecerá automaticamente o padrão 0.
O ecrã de calibração de OD será indicado e o padrão de 0% de saturação (ou 0 mg/L, dependendo da 
unidade de medição atualmente selecionada), será automaticamente selecionado.

Quando a leitura está estável dentro da gama aceitável, a tecla funcional CFM é indicada. 
Prima CFM para confirmar o ponto de calibração. 
Retire a sonda do padrão e enxague-a completamente em água corrente para eliminar todos os vestígios 
de padrão zero. Seque qualquer água na tampa com o toalhete sem pelos.
Suspenda a sonda no o recipiente com o ar saturado de água e aguarde que a sonda e a amostra 
alcancem o equilíbrio térmico. 
O medidor reconhecerá automaticamente o padrão saturado a 100% (ou equivalente em mg/L).

Será automaticamente apresentado o padrão de 100% de saturação (ou 8.26 mg/L).
Quando a leitura está estável dentro da gama aceitável, a tecla funcional CFM é indicada. 
Prima CFM para confirmar o ponto de calibração. O medidor voltará ao ecrã de medição e a sonda 
memorizará os dados de calibração. 
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Calibração manual num só ponto 
Determine o valor de oxigénio dissolvido da amostra utilizando um método de referência como a titulação 
Winkler.
Coloque a sonda HI764113 numa amostra, lago, tanque, corrente de água, etc., onde tenha sido 
realizada recentemente a determinação de oxigénio dissolvido. A sonda deve estar em equilíbrio térmico 
com a amostra 

Prima CAL. Será indicado o menu de calibração. 

Prima OD para selecionar a calibração OD.

Prima a tecla funcional Manual. 

Utilizando as teclas  /  , ajuste o valor do padrão para o valor determinado anteriormente.

Quando a leitura está estável, é indicada a tecla funcional CFM . 
Prima CFM para confirmar o ponto de calibração. O medidor voltará ao ecrã de medição e a sonda 
memorizará os dados de calibração. 

CALIBRAÇÃO
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Calibração da pressão 
O medidor HI98198 incorpora um transdutor de pressão que deteta automaticamente a pressão barométrica. 
A pressão parcial de oxigénio é influenciada pela pressão barométrica local, como descrito pela Lei de 
Henry. O HI98198 compensa automaticamente as medições de oxigénio dissolvido por estas alterações. 
O transdutor de pressão do HI98198 é calibrado em fábrica e não é necessário que o utilizador realize calibração.  
Se a leitura da pressão aparece fora da tolerância, a leitura da pressão pode ser verificada e se necessário, 
realizada uma calibração. Para calibrar a pressão, siga as instruções indicadas abaixo É necessário um 
barómetro de referência com resolução de 1 mmHg, pelo menos.
Prima CAL em qualquer modo de medição (OD, CBO, OUR ou SOUR). Será indicado o menu de calibração.

Prima a tecla funcional Pressão para selecionar a calibração de pressão. Será indicado o menu de 
calibração de pressão.

Usando as teclas  / , introduza a leitura da pressão barométrica real local obtida com o barómetro 
de referência. NÃO utilize a pressão indicada pelo instituto de meteorologia. Os instituto de meteorologia 
corrigem as pressões para o nível do mar.
Quando a leitura está estável e dentro da gama da pressão barométrica introduzida, a tecla funcional 
CFM é indicada.

Prima CFM para confirmar a calibração. 
O medidor voltará ao ecrã de medição e memorizará os dados de calibração.
Será apresentada a mensagem CAL NEC e deve ser realizada uma calibração da sonda.
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Para apagar a calibração de pressão e repor a de fábrica. Prima CAL durante qualquer modo de medição 
(OD, CBO, OUR ou SOUR).
Será indicado o menu de calibração. Prima a tecla de função Pressão e, em seguida, Apagar.
A calibração do utilizador será eliminada e será restaurada a calibração de fábrica.
Prima a tecla ESC a qualquer momento para sair da calibração sem alterar os valores.
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Calibração da temperatura
A HI764113 foi calibrada em fábrica para a temperatura. Os valores de oxigénio dissolvido baseiam-se na 
compensação da temperatura, por isso, são necessárias medições de temperatura precisas. Se um termístor 
se encontrar fora de valores da tolerância, a sua medição ficará comprometida. Se pretender, o utilizador 
pode realizar uma calibração da temperatura adicional da sonda ótica de oxigénio dissolvido HI764113.
A sonda dispõe de um sensor de temperatura incorporado e a transferência térmica é realizada através 
do contacto em aço inox localizado no corpo da sonda. O ponto de contacto deve estar completamente 
mergulhado na solução e em equilíbrio térmico com a solução medida durante a calibração. Quanto 
maior for a diferença entre as temperaturas a que sonda foi guardada e a temperatura da amostra, maior 
será o tempo necessário para alcançar o equilíbrio térmico. Quando a sonda está ligada ao medidor e 
o medidor está ligado, é apresentada a temperatura. Antes de realizar uma calibração, observe quando 
a temperatura estabilizou. Recomenda-se a utilização de um termómetro de referência com precisão de 
0,1 °C (ou superior). 

Nota: Os dados de calibração da temperatura são guardados na memória da sonda.

Procedimento: 
Retire a manga de proteção da sonda. Coloque a sonda HI764113 e o termómetro de referência num 
recipiente com água agitado. Assegure-se de que o contacto de temperatura na sonda está mergulhado 
na água. Observe a temperatura no ecrã até que pare de alterar (isto pode demorar vários minutos). 

Prima CAL em qualquer modo de medição (OD, CBO, OUR ou SOUR). Será indicado o menu de calibração.

Prima a tecla funcional Temp para selecionar a calibração da temperatura.

CALIBRAÇÃO
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Use as teclas  /  para definir o valor do ponto de calibração para os do termómetro de referência. 
Se disponível, CFM aparece no ecrã.
Prima CFM para concluir a calibração.

Para apagar a calibração da temperatura a qualquer altura, prima CAL durante qualquer modo de medição 
(OD, CBO, OUR ou SOUR). Será indicado o menu de calibração. Prima a tecla de função Temp e, em 
seguida Apagar. A anterior calibração do utilizador foi eliminada e foi restaurada a calibração de fábrica.
Prima a tecla ESC a qualquer momento para sair da calibração sem alterar os valores.
Será apresentada a mensagem CAL NEC e deve ser realizada uma calibração da sonda.
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Os dados BPL são um conjunto de funções que permitem o armazenamento e recuperação de dados referentes à 
calibração da sonda de OD.

Todos os dados referentes à última calibração OD são armazenados para a revisão do utilizador, quando 
necessário.

Dados da última calibração de OD
Os dados das 5 últimas calibração de OD são armazenados automaticamente após uma calibração bem 
sucedida. Para ver os dados de calibração, prima BPL quando o medidor está em modo de medição OD, 
CBO, OUR ou SOUR. A última calibração aparece no topo da lista.

O medidor indicará os dados BPL referentes à calibração, incluindo padrões de calibração, salinidade, 
pressão e temperatura.

Utilize  para navegar pelos registos de calibrações anteriores. São guardadas 5 calibrações como 
referência.

BOAS PRÁTICAS LABORATORIAIS (BPL)
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MEDIÇÃO
As medições podem ser realizadas de uma forma simples e rápida com uma sonda HI764113 
calibrada e o HI98198.  
A tecla de AutoEnd pode fixar os dados com um só toque e as unidades de medição pode ser 
alteradas premindo a tecla "Range" (Gama).
Ligue o medidor opdo™ com a sonda conectada. Após a inicialização, o medidor entra em modo de 
medição. Coloque a sonda na amostra a medir e permita que alcance o equilíbrio térmico com a amostra. 
As medições diretas de oxigénio dissolvido (como % de saturação ou mg/L), temperatura e pressão 
atmosférica são apresentadas no ecrã do medidor opdo™. 

Tecla "Range" (Gama)
Premir a tecla RANGE durante a medição alterna a medição entre percentagem de saturação ou 
concentração (mg/L). A medição da concentração é calculada para o oxigénio dissolvido na água e 
baseia-se em água saturada de ar. Se medir outros fluidos (que não água), as medições de mg/L darão 
erro. Nesses casos, deve ser utilizada a leitura de % de saturação.

AutoEnd
O AutoEnd permite apresentar uma medição com uma função de fixar. Isto é útil quando se realiza uma 
medição num local onde pode ser difícil anotar por escrito a medição. 
Premindo AutoEnd, fixa-se a leitura no ecrã até ser apagada.
Para fixar a primeira leitura estável no ecrã, prima AutoEnd enquanto o medidor está em de medição OD.
O símbolo “Wait” (aguarde) piscará no mostrador até a leitura estar estável.
Quando a leitura está estável, o símbolo “Hold” será indicado.

Prima Continuar para regressar às medições atuais.
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REGISTO DOS DADOS ATUAIS

Para registar a atual medição, prima a tecla Registo.

O medidor indicará, por alguns segundos, o número do registo e a quantidade de espaço de livre (em %).
Se a memória de registo está cheia, será indicada a mensagem “Memória reg cheia” durante alguns 
segundos, quando é premida a tecla LOG.

Entre no modo de consulta e apague registos, de modo a libertar espaço de memória.

REGISTO

Tecla "Mode" (Modo)
O premir repetitivo da tecla "MODE" altera a medição direta para uma das três aplicações de oxigénio 
dissolvido disponíveis: CBO, OUR e SOUR. Consulte a página 41 para CBO, página 46 para OUR, e 
página 49 para SOUR para as especificações das aplicações.

Esta função permite ao utilizador registar as medições de OD, CBO, OUR e SOUR. Todos os dados registados 
podem ser transferidos para um computador através de uma porta USB tipo C. 
A transferência é simples, pois o computador reconhece a ligação USB. Um programa de folha de cálculo 
como o Excel torna simples a integração do computador com o medidor.
O número máximo de registos é 4000.
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A lista de registos é indicada na gama em que foram medidos (% sat. ou mg/L).
Utilize /  para selecionar o registo pretendido.

Prima Eliminar todos para entrar na opção de eliminar tudo. Prima CFM para apagar todos os registos 
guardados.

Prima Eliminar para eliminar os itens selecionados. Prima CFM para apagar o registo.

Prima Mais para ver informação detalhada do registo selecionado.
Prima Abaixo para visualizar informação adicional.

Para exportar dados para uma pen USB ou para um computador, consulte as próximas secções.

Se não foram registados dados, o medidor indicará “Sem registos”.

RE
GI

ST
O VISUALIZAÇÃO DE DADOS REGISTADOS

Prima RCL para consultar os dados guardados durante o modo de medição (OD).
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Consulta de OD:

REGISTO

DO MEDIDOR PARA O COMPUTADOR

Os dados registados no medidor opdo™ podem ser transferidos do medidor para um computador 
realizando este simples procedimento. Os sistemas operativos compatíveis incluem Windows (a partir 
do XP), OS X ou Linux.

1. Ligue o medidor opdo™ ao computador utilizando o cabo fornecido USB-A para USB-C. 
2. Ligue o medidor opdo™. 
3. O medidor apresenta “Ligado a anfitrião" 

O PC deve detetar o USB como unidade extraível. Abra a unidade para ver os arquivos guardados. Os 
arquivos guardados estão formatados como valores separados por vírgulas (*.csv) e podem abrir-se com 
qualquer editor de texto ou programa de folha de cálculo. 

(Nota: O separador de campo pode ser definido como uma virgula ou ponto e vírgula, de acordo 
com as preferências locais, consulte DEFINIÇÕES.) 
Nota:
1. A configuração sugerida é o conjunto de caracteres do alfabeto latino (ISO-88859-1) e o 
idioma inglês. 
2. Podem ser visíveis outros arquivos dependendo da configuração do computador. Todos os 
arquivos guardados aparecerão nesta pasta. 
3. Ajuste a Fonte ou largura da coluna adequadamente.

CONSULTAR DADOS
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Os dados registados podem ser transferidos do medidor para uma pen USB. Para transferir todos os dados 
registados para uma pen USB, insira o cabo USB-C na entrada no topo do medidor. Prima a tecla RCL 
e utilizando as teclas  /  selecione qualquer registo.

Prima a tecla de função Mais e, em seguida, prima Exportar.

Se o arquivo já está guardado na unidade flash, o medidor opdo™ pedirá a confirmação para substituir 
o arquivo já existente. Aparece a mensagem “Fich. Existe! Substituir?”.

Prima CFM para substituir o ficheiro existente.

Nota: Não retire a pen USB enquanto estiver a executar a transferência de ficheiro.
Se o USB não for detetado, aparece o seguinte ecrã.

Tente efetuar o restauro da pen USB e prima Exportar novamente.
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M
EDIÇÃO DE OD

M
EDIÇÃO DE CBO

MEDIÇÕES DE OXIGÉNIO DISSOLVIDO
1.  Selecione as unidades de medição pretendidas. Prima SETUP para alterar as unidades de medição da 

temperatura ou da pressão (consulte a página 16 e 17).
2.  Prima RANGE para aceder às unidades de medição pretendidas; mg/L ou % de saturação.
3.  Inspecione regularmente a sonda verificando se existem obstruções. Limpe regularmente a sonda com 

água limpa (entre medições). As águas com atividade biológica podem requerer que realize limpezas mais 
frequentes. Assegure-se de que ervas, resíduos ou outros materiais não aderem à manga de proteção, pois 
bloquearão a circulação da amostra, não permitindo que a amostra atinja a superfície de medição ativa. 

4.  Verifique se as medição de temperatura e de pressão estão a ser lidas corretamente e se a sonda foi 
calibrada em conformidade com os protocolos de amostragem. 

5.  Quando realizar medições ao longo de um gradiente de temperatura (ex.: o carro está quente e as águas 
estão frias) permita que a sonda alcance o equilíbrio térmico com a amostra a ser analisada.

6.  O HI98198 com a HI764113 foi concebido para medições de oxigénio dissolvido na qualidade da água 
em águas urbanas e naturais. Pode ser utilizado para amostragens pontuais utilizando a função de registo 
a pedido do medidor. Deve ser observada uma profundidade máxima de 20 m para a sonda.

7.  Selecione a um local para amostragem de água que permita a recolha de amostras de água representativas. 
Posicione a sonda, se possível, voltada para a corrente, para minimizar a formação de bolhas ou cavitação 
de fluido. A sonda deve medir a pressão parcial do oxigénio dissolvido na água. As bolhas de ar possuem 
uma pressão parcial mais elevada devido à tensão da superfície da bolha. Podem ocorrer medições erráticas 
ou com ruido ou medições mais elevadas.

MEDIÇÕES DE CBO
A carência bioquímica de oxigénio (CBO) é um indicador da concentração de matéria orgânica biodegradável 
presente numa amostra de água. Pode ser usada para inferir a qualidade geral da água e o seu grau de 
poluição. A CBO mede a taxa de consumo de oxigénio pelos microrganismos numa amostra de água, a uma 
temperatura fixa e num dado período de tempo. Para assegurar que todas as outras condições são iguais, é 
adicionado um inóculo de microrganismos a cada amostra a ser testada. Este inóculo é tipicamente gerado 
diluindo lodo ativo com água desionizada. As amostras são mantidas a 20 °C, no escuro, e testadas em 
oxigénio dissolvido cinco dias depois. À perda de Oxigénio Dissolvido na amostra, uma vez realizadas as 
correções para o grau de diluição, chama-se CBO5.
Antes de medir a CBO, lembre-se de definir as configurações de CBO no menu de DEFINIÇÕES (consultar 
a página 18).
PROCEDIMENTO DE CBO
Dia 0 (OD inicial)
Aceda a Definições e configure o parâmetro Configuração CBO que define as concentrações esperadas da 
amostra e do inóculo.
Determine se pretende guardar todos os dados CBO ou apagar automaticamente os dados iniciais. Aceda a 
Definições e configure Auto apagar dados iniCBO.
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Prima MODE para aceder ao ecrã de medição de CBO.

Prima Dados CBO. Será visualizado o seguinte ecrã. Coloque a sonda na amostra CBO e aguarde que a 
medição estabilize. A amostra deve ser bem misturada. Siga todos os procedimentos de utilização padrão.
Prima Adic novo. O seguinte ecrã aparecerá e todos os parâmetros devem ser preenchidos.
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Parâmetros de CBO:
• ID do Frasco: um número usado para identificar um frasco específico. 
 Gama: 0000 a 9999.
• O tipo de amostra: Amostra ou inóculo.
• Volume do frasco: o volume total do frasco de CBO. 
 Gama: 0,1 a 300,0 ml.
• Volume da amostra: o volume da amostra no frasco CBO.
 Gama: 0,1 a 300,0 ml (para uma amostra inóculo, este valor é 0,0 ml e não pode ser definido).
• Volume do inóculo: o volume do inóculo no frasco CBO. 
 Gama: 0,0 a 300,0 ml.
Prima Ant./Seg. para selecionar um parâmetro diferente no ecrã.
Prima as teclas  /  para modificar o valor do parâmetro selecionado. 
Prima Guardar para guardar os parâmetros CBO e o OD inicial, temperatura, pressão e valores de 
salinidade para o frasco especificado. Se já existir um frasco com a mesma ID, o medidor pedirá 
confirmação da substituição.
Prima Substituir para substituir o registo existente, ou ESC para voltar ao ecrã anterior sem substituir.
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EDIÇÃO DE CBO

Quando é guardado um novo registo, o medidor indicará uma mensagem com a % de espaço livre para 
dados de CBO inicial
Repita o procedimento com amostras adicionais. Enxague entre as amostras. Coloque a sonda na amostra 
CBO e aguarde que a medição estabilize. A amostra deve ser bem misturada. Siga todos os procedimentos 
de utilização padrão.

Prima Adic novo e conclua o ecrã de Parâmetros CBO (ver acima). Prima Guardar os dados de registo 
inicial desta amostra.
Prepare todos os frascos de amostras para incubação.
Retire a sonda da amostra e encha e tape-a para preparar o frasco para incubação.
Enxague a sonda com água purificada. Se pretendido, mova a sonda para a próxima amostra. Prima e repita 
este procedimento em amostras adicionais e amostras de inóculo.
• No final do Dia 0, a sonda deve ser limpa e guardada e todas as amostras devem ser incubadas seguindo 
os procedimentos operacionais.
Dia 5 (OD final)
Retire as amostras e amostras de inóculo do incubador para analisar.
Prima MODE para apresentar CBO. Prima CAL e, em seguida, OD para calibrar a sonda de OD.
Coloque a sonda limpa e seca na amostra a analisar.

Prima Calcular. A lista das amostras e inóculos do Dia 0 serão apresentadas. Use as teclas  /  para 
navegar pela lista de registos de dados de CBO inicial. Os registos do inóculo terão a indicação do símbolo 
“*” a seguir à ID do frasco.

Prima Mais para ver informação detalhada do registo selecionado.
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O Selecione a ID Frasco que está a ser atualmente medida pela sonda e prima Aval. CBO.

A CBO será calibrada.

Prima RCL durante a aplicação CBO.
Consulta CBO:

Nota: “S.C. “ indicado na barra de título significa que o inóculo foi corrigido.
se for indicado “not S.C.” na barra de título significa que o inóculo não foi corrigido.
A tecla funcional "Corrigir" será indicada se o resultado CBO não foi corrigido no inóculo.
Nota: Para uma amostra inóculo corrigida, a última página indicará a ID do frasco de inóculo usado 

para a correção.

Exportar para um computador
Ligue o cabo ao computador e ao medidor durante o modo de CBO. O medidor apresenta “Ligado a anfitrião".
Aparecerá um ficheiro CSV no computador com os dados CBO.

Para exportar para uma pen USB
Durante o modo CBO prima RCL. Prima Mais. Ligue o USB no medidor e prima a tecla Exportar.  
Será exportado um ficheiro CSV de CBO para a pen USB. 
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Correção de inóculo
No caso de CBO ter sido avaliado para uma amostra com inóculo, e a lista de valores de inóculo CBO 
guardados não se encontra vazia, será indicada a tecla funcional Corrigir.
Prima Corrigir para ver a lista de valores de inóculo CBO guardados. 
Selecione o valor de inóculo CBO desejado e depois prima Corrigir para calcular o valor de CBO corrigido. O 
medidor indicará o valor de CBO corrigido. 

Se a informação sobre a CBO de uma certa sementeira não existe no momento da avaliação de CBO de uma 
amostra com sementeira, a CBO da amostra pode ser corrigida mais tarde, a partir do meni de consulta de 
CBO (ver dados de CBO corrigidos). 

De modo a realizar uma correção de sementeira a partir da consulta de CBO, prima a tecla RCL no ecrã de 
medição CBO para entrar em consulta de CBO, selecione o registo de CBO e prima Mais. O medidor indicará 
um conjunto completo de informações sobre o modo de medição selecionado. 
Prima Corrigir para ver a lista de valores de inóculo. 
Selecione o valor de inóculo CBO desejado e depois prima Corrigir para calcular o valor de CBO corrigido. 
O novo valor de CBO será indicado.
Os resultados CBO com a correção Inóculo serão apresentados. Prima REGISTO para guardar e substituir 
as amostras anteriores com esta ID de frasco ou prima para manter a amostra CBO anterior sem correção 
de inóculo.

Limpe bem a sonda entre amostras e continue a avaliação com a próxima amostra.

Nota: Aparecerão várias mensagens de erro se os limites forem excedidos.

Se o valor final de OD é maior que o valor de OD inicial, será indicada uma mensagem de erro.
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A OUR é utilizada para determinar o consumo de oxigénio ou taxa de respiração na água. É definida como 
os mg/L de oxigénio consumidos por hora.
A seguinte equação é utilizada para a determinação de OUR:

onde:
DOSTART = Nível de oxigénio dissolvido no início do teste 
DOEND = Nível de oxigénio dissolvido no final do teste 
tELAPSED = Tempo de teste em segundos
volume total /volume da amostra = Fator de diluição da amostra 
Antes de iniciar um teste OUR, lembre-se de definir a configuração OUR no menu Definições (página 19).
Este é um exemplo de uma configuração possível Siga o seu procedimento operacional usual.

Assegure-se de que a sonda de OD foi calibrado antes de ser utilizada. Limpe a sonda entre as amostras.
Prima MODE para selecionar o modo de medição OUR. Coloque a sonda calibrada dentro do recipiente 
hermético da amostra. Agite a amostra.  
Prima Iniciar para iniciar a realizar as medições.
Durante a análise, o medidor apresentará a calibração em curso.
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M
EDIÇÃO OUR

Consulta OUR:

No final do teste, o medidor indicará o valor de OUR calculado e a duração da medição, os valores da 
pressão e da temperatura. Prima Registo para guardar um registo desta análise.
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Para analisar outra amostra, limpe e seque a sonda. Coloque a sonda na próxima amostra preparada. 

Prima Iniciar.

As mensagens de erro OUR serão apresentadas sempre que uma medição exceder os limites que foram 
configurados. Esse têm de ser reconfigurados e a análise reiniciada.

Se o valor de OD é menor que o valor mínimo de OD de início o medidor indicará uma mensagem de 
erro, e o teste não pode ser iniciado.
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A Taxa específica de consumo de oxigénio (SOUR), também conhecida como a taxa de consumo ou respiração 
de oxigénio, é definida como os miligramas de oxigénio consumido por grama de sólidos suspensos voláteis 
(VSS) por hora. Este teste rápido possui muitas vantagens: medição rápida de carga orgânica influente e 
biodegradabilidade, indicação da presença de resíduos tóxicos inibidores, grau de estabilidade e condição 
de uma amostra, e cálculo das taxas de carência de oxigénio em vários pontos do tanque de arejamento.
A seguinte equação usa-se para a determinação de SOUR:

SOUR = OUR / Peso dos Sólidos
onde:
OUR é a Taxa de Consumo de Oxigénio (ver a equação na página 46)
Peso dos sólidos é o peso dos sólidos totais ou de sólidos suspensos voláteis em g/L
Correção da temperatura:
O valor SOUR é corrigido para 20 °C (68 °F) de acordo com a equação de Farrel e Bhide:

SOUR20=SOURTxΘ
(20-T)

Onde T é a temperatura medida em °C e Θ é uma variável dependente da temperatura:
Θ= 1.05 para T acima de 20 °C
Θ= 1.07 para T acima de 20 °C

Este cálculo é apenas válido para valores de temperatura na gama de 10 a 30 °C. A correção da temperatura 
é realizada apenas se a opção SOUR @20 °C está ativa.
Antes de iniciar um teste SOUR, lembre-se de definir a configuração SOUR no menu Definições.
Assegure-se de que sonda de OD foi calibrada antes de ser utilizada. Limpe a sonda entre as amostras.
Este é um exemplo de uma configuração possível Siga o seu procedimento operacional usual.

Assegure-se de que a sonda de OD foi calibrado antes de ser utilizada. Limpe a sonda entre as amostras.
Prima MODE para selecionar o modo de medição SOUR. Coloque a sonda calibrada dentro do recipiente 
hermético da amostra. Agite a amostra.       
Prima Iniciar para iniciar a realizar as medições.
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R Durante a análise, o medidor apresentará a calibração em curso.

No final do teste, o medidor indicará o valor de SOUR calculado e a duração da medição, os valores da 
pressão e da temperatura. Prima Registo para registar esta análise.

Para analisar outra amostra, limpe e seque a sonda. Coloque a sonda na próxima amostra preparada.
Prima Iniciar.

As mensagens de erro SOUR serão apresentadas sempre que uma medição exceder os limites que foram 
configurados. Esse têm de ser reconfigurados e a análise reiniciada. Seguem-se alguns exemplos.
Se a leitura de OD é menor que o valor mínimo de OD de fim definido durante a configuração SOUR, será 
indicado um ícone de aviso e será ouvido um sinal a cada dois segundos. Prima Parar para parar o teste 
e o sinal sonoro.
Caso o valor SOUR seja corrigido para 20 °C (68 °F) e a unidade de temperatura não se encontrar na gama de 
10 a 30 °C, o valor de temperatura fica a intermitente para alertar que a correção de temperatura não é válida.
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Prima Registo para guardar um conjunto de dados completos referentes ao teste de SOUR. 

Prima Iniciar para iniciar um novo teste SOUR.

Notas: Se a leitura de OD é menor que o valor mínimo de OD de fim definido durante a configuração 
SOUR, será indicada uma mensagem de aviso.
Prima qualquer tecla para apagar a mensagem de aviso do ecrã ou prima HELP (Ajuda) para ver 
informações detalhadas sobre o aviso.
Se o valor de OD no final do teste é maior que o valor de OD do início do teste, será indicada uma 
mensagem de erro.

Prima Start para iniciar um novo teste SOUR ou ESC para voltar ao ecrã de medição de SOUR.

Consulta SOUR:

Nota: no caso do valor SOUR tenha sido corrigido para 20 °C (68 °F) a mensagem“(@20 °C)” 
será indicada antes do valor SOUR.

M
EDIÇÃO SOUR
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Para substituir as pilhas, siga os seguintes passos:
• Desligue o medidor.
• Abra o compartimento das pilhas removendo os 4 parafusos nas traseiras do medidor.
• Remova as pilhas velhas.
• Insira 4 pilhas novas de 1.5V AA no compartimento das pilhas, tendo em atenção à sua correta 

polaridade.
• Volte a fechar o compartimento das pilhas, aparafusando os 4 parafusos.
Se a capacidade da pilha é menor que 10% a função de retroiluminação não está disponível.

Nota: o medidor possui um sistema de prevenção de erro por pilha (BEPS), que desliga 
automaticamente o medidor quando a carga das pilhas está demasiado baixa para assegurar 
medições fiáveis.
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MANUTENÇÃO DA SONDA 
Limpeza do corpo da sonda HI764113
•  Enxague a sonda com água limpa para eliminar resíduos do corpo da sonda, limpe com o pano sem 

pelos. Desaperte e retire a manga de proteção e coloque-a de lado. Assegure-se de que ervas, resíduos 
ou outros materiais não aderem à manga de proteção, pois bloquearão a circulação da amostra, não 
permitindo que a amostra atinja a superfície de medição ativa.

•  O exterior da HI764113 pode ser limpo esfregando cuidadosamente a superfície externa com uma 
mistura aquosa com sabão. Enxague com água limpa. 
A manga de proteção em aço inox pode ser limpa e polida com um produto de limpeza adequado para 
utensílios de cozinha ou eletrodomésticos em aço inox. Evite produtos de limpeza que contenham cloro.

Inspeção:
• Inspecione regularmente a sonda verificando se existem obstruções. Inspecione cuidadosamente o  
 corpo e a tampa inteligente (Smart Cap™) da sonda. 

Um aranhão na camada protetora preta da tampa inteligente Smart Cap™ afetará a calibração (e medição). 
Caso a superfície sensitiva esteja comprometida, volte a colocar a Smart Cap™.

Limpar a tampa inteligente (Smart Cap™)
• Utilize um detergente suave e uma escova de dentes macia para limpar a Smart Cap™.

Após limpar, enxague a tampa inteligente com água e seque com um toalhete de laboratório.
Substituição anual da tampa inteligente (Smart Cap™).
•  As tampas contêm coeficientes de calibração que sonda são automaticamente transmitidas para a 

sonda. A tampa Smart Cap™ armazena os dados numa etiqueta RFID. Se as tampas são trocadas 
entre sondas, não será perdida nenhuma informação. As datas de instalação das tampas Smart Cap™ 
são facilmente verificáveis através do ecrã de informações da sonda e, ao ligar o medidor, este indica a 
vida remanescente da tampa. 

•  Enxague a sonda com água limpa para eliminar resíduos do corpo da sonda, limpe com o pano macio.
Conjunto de substituição de tampa inteligente da sonda opdo™ 
HI764113-1
Inclui:
1 Tampa inteligente (Smart Cap™) opdo™
1 Seringa com óleo de silicone
1 Pano de limpeza de lente
1 Manual de instruções/certificado de qualidade

Nota: antes de inicializar a tampa inteligente, verifique se a hora e data estão corretamente definidas 
no medidor.

M
ANUTENÇÃO DA SONDA
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1.   Desligue a sonda HI764113 do medidor HI98198. Retire a manga de proteção 
em aço inox do corpo da sonda e guarde-a. Limpe a sonda e a tampa com 
um toalhete suave.

2.   Retire a tampa inteligente (Smart Cap™) expirada da sonda; aperte a tampa 
usada na zona marcada com V e retire-a do corpo da sonda (sem rodar).

3.  Retire o o-ring usado do seu encaixe, deslizando-o para fora da sonda.
4.   Limpe o encaixe do o-ring com um pano macio e, em seguida, limpe-o com 

o toalhete de limpeza de lentes fornecido.
5.   Retire o novo o-ring do estojo HI764113-1 e deslize-o cuidadosamente pelo 

corpo da sonda, tendo em atenção para não o rodar ou torcer.

6.   Lubrifique moderadamente o o-ring com uma fina película do óleo fornecido. 
Tenha atenção para evitar que o óleo ou impressões digitais entrem em 
contacto com a janela ótica. 

7.   Limpe as lentes com uma parte não usada do toalhete de limpeza de lentes 
fornecido. 

8.   Retire a nova tampa ótica da embalagem. Alinhe a seta no encaixe da tampa 
inteligente Smart Cap™ com a guia correspondente no corpo da sonda. 

9.   Deslize e encaixe a tampa inteligente Smart Cap™ no corpo da HI764113, 
até que a tampa dê um estalido de encaixe. Uma vez instalada a tampa, essa 
não deve ser retirada, a não ser que seja necessária uma nova tampa. 

10.  Ligue a sonda HI764113 ao medidor HI98198 ligando o conector à 
ficha DIN localizada no topo do medidor. 

11. Ligue o medidor para iniciar o temporizador da tampa inteligente.

12. Calibre.
13. Volte a instalar a manga de proteção em aço inox no 
corpo da sonda.
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SINTOMAS PROBLEMA SOLUÇÃO

O mostrador indica a 
leitura de OD a intermi-
tente.

Leitura fora de gama. Volte a calibrar o medidor.
Verifique se a amostra 
está dentro de uma gama 
mensurável;

O medidor desliga-se. As pilhas estão esgotadas 
ou a função desligar au-
tomático está ativa: neste 
caso, o medidor desliga-
-se após um período de 
tempo sem utilização.

Substitua as pilhas; prima a 
tecla ON/OFF.

O medidor não se liga 
quando é premida a tecla 
ON/OFF.

Erro de inicialização. Prima e mantenha premida 
a tecla ON/OFF durante 
cerca de 20 segundos para 
desligar ou retire as pilhas e 
volte a colocá-las.

GUIA DE RASTREIO DE PROBLEM
AS

Não é necessário um período de acondicionamento quando se utiliza a sonda de OD HI764113. 
Guarde a sonda HI764113 na mala de transporte do HI98198 quando não a estiver a utilizar. Para 
uma utilização frequente e armazenamento a curto prazo, recomenda-se retirar a manga de proteção em 
aço inox e colocar em sua substituição o recipiente de armazenamento com uma pequena quantidade 
de água desionizada. A sonda também pode ser guardada com a manga de proteção em aço inox num 
copo com água desionizada. 
Para armazenamento a longo prazo, retire a manga de proteção em aço inox e substitua-a pelo recipiente 
de armazenamento.

M
ANUTENÇÃO DA SONDA
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AS SINTOMAS PROBLEMA SOLUÇÃO

Ecrã apresenta "Cap não 
detetada ".

A tampa não está 
colocada correta-
mente.

Verifique a tampa/restaure as 
predefinições da tampa.

O ecrã apresenta“Cap 
não detetada ” em 
conjunto com "Cap".

Não é possível ler a 
informação da tampa 
inteligente.

Verifique a Smart Cap e volte a 
tentar. Se o erro persistir, substi-
tua a Smart Cap.

O ecrã apresenta“Cap 
danificada”.

Sensor danificado. Realize o reset da Smart Cap. 
Se o erro persistir, substitua a 
Smart Cap.

O ecrã apresenta “Cap 
expirada”.

A tampa inteligente 
expirou a sua vida de 
utilização

Continue OU substitua a Smart 
Cap 
(a continuação da utilização pode 
resultar em medições incorretas).

O ecrã apresenta “Sem 
sonda”.

Sonda não existe/
não está corretamen-
te ligada.

Ligue/desligue a sonda OU desli-
gue e volte a ligar o medidor.

O ecrã apresenta a 
mensagem “Erro de 
sonda xx”.

Erro interno da 
sonda.

Desligue a sonda e volte a 
ligá-la. Se o problema persistir, 
substitua o elétrodo.
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ACESSÓRIOS

Código Descrição

HI7040 Solução Zero bi-componente

HI40036P Copo plástico de 100 ml (10 un.)

HI740027P Pilhas de 1.5V AAA (12 un.)

HI764113 Sonda ótica de OD com sensor de temperatura incorporado e cabo de 4 m

HI764113-1 Tampa inteligente (Smart Cap™) com O-ring

HI764113-2 Copo de calibração/armazenamento

HI764113-3 Manga de proteção em aço inox

HI764113/10 HI764113 com cabo de 10 m

HI764113/20 HI764113 com cabo de 20 m

HI920016 Cabo USB Tipo A para C
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Todos os produtos Hanna Instruments estão em conformidade com as Diretivas CE.

Eliminação de equipamento elétricos e eletrónico. O produto não deve ser tratado como resíduo 
doméstico. Deve ser reencaminhado para reciclagem no centro de tratamento de resíduos adequado 
para equipamentos elétricos e eletrónicos.

Eliminação de resíduos de pilhas. Este produto contém pilhas, não as elimine juntamente com 
outros resíduos domésticos. Reencaminhe-as para o centro de tratamento de resíduos apropriado para 
reciclagem.

A correta eliminação do produto e das pilhas previne potenciais consequências negativas para o 
ambiente e saúde pública. Para obter mais informações, contacte o centro de tratamento de resíduos da 
sua área ou o mais próximo.

RoHS
compliant
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Recomendações de 
utilização

Antes de utilizar este produto, certifique-se da sua total adequação à sua 
aplicação específica e no ambiente em o vai utilizar. Qualquer alteração a 
estes instrumentos introduzida pelo utilizador pode resultar na degradação 
do desempenho EMC dos medidores. Para sua segurança e do medidor, 
não utilize nem armazene o medidor em ambientes perigosos.

A Hanna Instruments reserva-se o direito de modificar o desenho, construção e aparência dos seus 
produtos sem aviso prévio. 

O HI98198 e a HI764113 possuem garantia por dois anos, contra defeitos de fabrico 
na manufatura e em materiais, desde que utilizados no âmbito das suas funções 
e manuseados de acordo com as instruções de utilização indicadas. HI764113-1 
possui garantia de um ano Esta garantia limita-se à sua reparação ou substituição 
sem encargos.
Os danos resultantes de acidentes, uso indevido, adulteração ou falta de manutenção 
recomendada não estão cobertos pela garantia.
Caso seja necessária assistência técnica, contacte a Hanna Instruments. Se em garantia, 
indique o número do modelo, data de aquisição, número de série e a natureza do 
problema. Se a reparação não se encontrar ao abrigo da garantia, será notificado dos 
custos decorrentes. Caso pretenda enviar o medidor à Hanna Instruments, obtenha 
primeiro uma autorização (RGA) junto do Departamento de Apoio a Clientes. Proceda 
depois ao envio, com todos os portes pagos. Quando expedir qualquer medidor, certifique-
se que está corretamente embalado e bem acondicionado e protegido.

Garantia
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Hanna Instruments Portugal Lda.
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Tel: 252 248 670
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